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Doe mee met de gratis cursus Politiek 
Actief voor de gemeente Geldrop-Mierlo
Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden 
genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u 
dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen 
bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan cursus 
Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het! Wie weet 
bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief 
wilt worden in de  gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als 
raadslid. De cursus start op woensdag 9 juni. Meedoen 
is gratis.

Aanmelden kan via griffi e@geldrop-mierlo.nl 
Let op! Voor de cursus zijn 30 plaatsen beschikbaar. Er zijn 
nog maar en beperkt aantal plaatsen vrij voor de cursus. Wilt 
u deelnemen, neem dan snel contact op. Wanneer de cursus 
vol is, is deze ook echt vol.

Programma
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: introductie en kennismaking 
-  Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats 

van de gemeente?
-  Verkiezingen / politieke partijen.

Bijeenkomst 2: de gemeente
-  Hoe werkt de gemeente?
-  De besluitvorming binnen de gemeente.
-  Beïnvloeden van de besluitvorming.

Bijeenkomst 3:
 Training overtuigend debatteren.

Bijeenkomst 4: de gemeenteraad
-  Taken en rollen van de gemeenteraad.
-  De instrumenten van een raadslid.
-  Speeddaten met gemeenteraadsleden.

Bijeenkomst 5:
-  Basiskennis gemeentefi nanciën
-  Raadsvergadering bijwonen

De data van de bijeenkomsten zijn 9 juni, 16 juni, 23 juni, 
30 juni en 7 juli. De cursus vindt digitaal plaats via Microsoft 
Teams. Deelnemers ontvangen tijdig een link om deel te 
nemen. Geen ervaring met Microsoft Teams? We kunnen 
altijd bespreken hoe we daarbij kunnen helpen.
Alle bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond van 
19:30 tot 22:00 uur, met vooraf een (digitale) inloop vanaf 
19:15 uur.

Voor alle inwoners
De gemeente vindt het belangrijk dat de groep deelnemers 
aan deze cursus divers is. Op die manier komen verschillende 
invalshoeken aan bod. 

De gemeente benadrukt daarom dat iedereen welkom is 
in de cursus. De cursus en het lesmateriaal zijn zeker ook 
toegankelijk mensen met een fysieke beperking.

Meer informatie
De cursus wordt verzorgd door: ProDemos in samenwerking 
met gemeente Geldrop-Mierlo en de gemeenteraad van 
Geldrop-Mierlo. 

Voor meer informatie of aanmelden over de cursus Politiek 
Actief  kan je mailen naar griffi e@geldrop-mierlo.nl.

Gemeentehuis op 24 mei gesloten
Het gemeentehuis is op maandag 24 mei vanwege Pinksteren 
gesloten. Er is dan ook niemand telefonisch bereikbaar. 

Voor storingen en calamiteiten belt u het meldingennummer 
(040) 289 38 93.

Wijkplan Mierlo-Zuidoost

Samen werken we 
aan een sociale 
prettige woonwijk!
Begin dit jaar hebben we een start gemaakt met het 
wijkplan voor Mierlo-Zuidoost. In de afgelopen maanden 
zijn we als gemeente met bewoners, verenigingen en 
sociaal maatschappelijke partners uit Mierlo-Zuidoost 
in gesprek geweest. Daarnaast hebben de bewoners 
van deze wijk in maart een enquête ontvangen. De 
resultaten van de gesprekken en de enquêtes zijn 
inmiddels verwerkt en terug te vinden op onze website 
www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-mierlo-zuidoost.

Uit de enquête en de gesprekken komt naar voren dat de 
bewoners in de wijk vooral verder willen praten over de 
volgende onderwerpen:
• Aanpakken en voorkomen van eenzaamheid
• Een veilige prettige leefomgeving
• Langer thuis kunnen blijven in de buurt
• Meer ontmoeting en buurtactiviteiten om elkaar te leren 

kennen
• Lekker bewegen en spelen in de wijk
• Weten waar je hulp en zorg kunt krijgen

Bezoek onze container
In de loop van de week is er een glazen container geplaatst 
bij de Vliegert aan de Heer van Rodestraat in Mierlo. Heeft 
u als wijkbewoner vragen, opmerkingen, zorgen of ziet 
u kansen voor de wijk? Loop gerust eens binnen. Onze 
gebiedsregisseur, Harold van Lieshout is elke woensdag van 
10.00-11.00 uur aanwezig bij de container en gaat graag met 
u in gesprek. 

OuderWijzer wordt gesteund door 
de gemeente Geldrop Mierlo

“Niemand heeft 
alle antwoorden. 

Maar samen 
weten we 
heel veel.”

www.ouderwijzer.nl

Staan de nieuwste bijeenkomsten van 
OuderWijzer al in jouw agenda?
Kom in contact met andere ouders, kijk vooruit naar wat 
gaat komen en bespreek samen wat jullie bezighoudt.

Bekijk de eerstvolgende data en meld je aan op 
www.ouderwijzer.nl/bijeenkomsten.



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 20 mei 2021

Wijs op reis

17.500.000 stenen is een paleis
Kijkt u ook zo uit naar vakantie? Even weg van eigen
huis en haard, verplichtingen en sleur achterlatend? Nu 
het aantal coronabesmettingen afneemt, komt ‘even een 
andere omgeving’ meer in zicht. Natuurlijk doen we ons 
best geen nieuwe besmettingen als souvenir mee te nemen 

van onze reis. Wat dat betreft is een vakantie binnen de 
landsgrenzen zo gek nog niet.

Groener, gezonder en gelukkiger
Er zijn meer redenen om eens lekker in eigen land bij te komen. 
Waarschijnlijk weet u wel dat er veel moet gebeuren om onze 
klimaatdoelen te halen. We hebben nog slechts negen jaar om 
het tij te keren! Op alle politieke niveaus en op veel terreinen 
worden stevige maatregelen genomen om de uitstoot van CO2 
(broeikasgas) drastisch te beperken. Ook uw hulp is belangrijk. 
Stelt u zich eens voor dat 17,5 miljoen mensen hun steentje 
bijdragen… daar kun je een groot paleis van bouwen! Wanneer 
we de klimaat- en milieuproblemen goeddeels kunnen 
oplossen, wacht ons een mooie beloning: een groenere en 
gezondere omgeving. En hoe energiezuiniger we leven, des 
te minder windturbines en zonnevelden we nodig hebben. De 
manier waarop u vakantie viert heeft hier grote invloed op. 

Wanneer u wilt weten hoeveel CO2 uw geplande reis kost, 
kunt u op internet makkelijk uw voetafdruk uitrekenen. Om een 
voorbeeld te geven: een trip naar Thailand van een gezin met 
twee kinderen kost bijna drie keer de jaarlijkse uitstoot van 

het energieverbruik van een gemiddeld 
gezin thuis. Misschien is een busreis 
naar Spanje wel een goed alternatief als u zon en zee zoekt. 

Heter is niet altijd beter
Gaat u altijd naar het buitenland op vakantie, dan kunt u bij een 
binnenlands verblijf versteld staan van de schoonheid van ons 
land. Nederland kent behalve interessante steden en dorpen 
veel mooie natuurgebieden waaronder de Kennemerduinen, 
het Drents-Friese Wold, de Utrechtse Heuvelrug, het beekdal 
van riviertjes zoals de Reest (op de grens van Overijssel en 
Drenthe) en de landschappen rond onze grote rivieren. 

Wie zich in het buitenland wil wanen kan naar het heuvelachtige 
Zuid-Limburg. Dichterbij in Limburg zijn de Maasduinen de 
moeite waard. De verschillende landschapstypen herbergen 
een rijkdom aan paddenstoelen, bijzondere vlinders of 
orchideeën die u in uw eigen omgeving niet zult tegenkomen. 
De website eropuitineigenland.nl maakt het makkelijk om 
vakanties en uitstapjes te vinden die bij u passen. 

Klimaatwijs op reis: zo kun je extra nagenieten!
voorbeeld te geven: een trip naar Thailand van een gezin met 
twee kinderen kost bijna drie keer de jaarlijkse uitstoot van Klimaatwijs op reis: zo kun je extra nagenieten!

Groei mee naar een gezond klimaat!

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Voortje 45 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 mei 2021
Omschrijving : verbouwen woning
Zaaknummer : 20210197

Locatie : Heer van Rodestraat 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 10 mei 2021
Omschrijving : plaatsen carport
Zaaknummer : 20210199

Locatie : Dwarsstraat ongenummerd  
  (openbare ruimte ter hoogte van  
  huisnummers 1-99) in Geldrop
Datum ontvangst : 10 mei 2021
Omschrijving : rooien 28 bomen (24 Lindes en  
  4 Sierperen) in verband met   
  herinrichting straat
Zaaknummer : 20210200

Locatie : Kievitstraat 32 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 mei 2021
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw en  
  uitbreiden badkamer
Zaaknummer : 20210204

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Munnikenakker 8 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 10 mei 2021
Omschrijving : uitbouwen badkamer
Zaaknummer : 20210111

Locatie : Overakker 5 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 10 mei 2021
Omschrijving : vestigen schoonheidssalon
Zaaknummer : 20210168

Locatie : De Hooge Akker 11 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 10 mei 2021
Omschrijving : aanbrengen gevelreclame
Zaaknummer : 20210148

Locatie : Rietstraat 35 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 mei 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20210112

Locatie : Loeswijk 20 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 mei 2021
Omschrijving : plaatsen kapschuur
Zaaknummer : 20210079

Locatie : Herdersveld 79 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 mei 2021
Omschrijving : aanbouwen buitenberging
Zaaknummer : 20210154

Locatie : Hertshooi 15 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 mei 2021
Omschrijving : plaatsen veranda
Zaaknummer : 20210150

Locatie : Munt 6 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 mei 2021
Omschrijving : bouwen garage
Zaaknummer : 20210110

Locatie : Ambachtweg 49 en 57 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 mei 2021
Omschrijving : uitbreiden bedrijfshal
Zaaknummer : 20210072

Locatie : Bombur 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 mei 2021
Omschrijving : levensloopbestendig maken   
  woonhuis
Zaaknummer : 20210118

Locatie : Ganseboom ongenummerd  
  (openbare ruimte ter hoogte van  
  huisnummer 71) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 mei 2021

Omschrijving : ecologisch kappen els in verband  
  met stamscheuren
Zaaknummer : 20210176

Locatie : Klaverblad ongenummerd   
  (openbare ruimte ter hoogte van  
  huisnummer 11) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 mei 2021
Omschrijving : rooien van Sophora in verband met
   instabiliteit door wortelaantasting
Zaaknummer : 20210174

Locatie : Weijer 10 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 mei 2021
Omschrijving : verplaatsen retentievijver
Zaaknummer : 20210081

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een 
kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet 
mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw 
bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-
Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep 
bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem 
dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

Lees verder op volgende pagina

B E K E N D M A K I N G E N
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ALGEMENE WET BESTUURSRECHT / 
WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat zij hebben besloten om hogere waarden vast 
te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder 
voor het “Bestemmingsplan Bogardeind 85-123”. Het 
plangebied ligt in de bebouwde kom van Geldrop en grenst 
aan het de Beukelaar, het Bogardeind en de Laan der Vier 
Heemskinderen

De beschikking en andere stukken die van belang zijn liggen 
vanaf vrijdag 21 mei 2021 gedurende zes weken (t/m 1 juli 
2021) ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 
De meent 2 in Geldrop.

De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en 
met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 
09.00 uur tot 12.30 uur. 
Wij maken u erop attent, dat de beschikking niet is gewijzigd 
ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Beroep tegen deze beschikking kan ingesteld worden door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de 

ontwerpbeschikking;

• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van 
de gelegenheid advies uit te brengen over de 
ontwerpbeschikking;

• degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die 
bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp 
zijn aangebracht;

• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

Binnen 6 weken na de datum van ter inzage legging van 
het besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beroepschrift 
moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage. 

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een 
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet binnen de bovengenoemde termijn worden 
gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, wil de 
beschikking niet na de terinzagelegging van kracht worden. 
Een beschikking treedt na afl oop van de beroepstermijn in 
werking tenzij gedurende deze termijn beroep is ingesteld en 
een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht 
bekend, dat er meldingen zijn ingediend op grond van het 
“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” 
voor:

• Het veranderen van een inrichting (Sloots-
Van den Bragt CV) aan het Bogardeind 176 in Geldrop. 
De melding is ingediend op 1 mei 2021.

• Het veranderen van een inrichting (D&D Kunststoffen) aan 
De Hooge Akker 1 in Geldrop. De melding is ingediend op 
3 mei 2021

De meldingen en andere stukken die van belang zijn liggen 
van 21 mei t/m 3 juni 2021 (2 weken) ter inzage in de 
publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. 
De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en 
met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 
09.00 uur tot 12.30 uur. 
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt 
u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij, 
telefoonnummer (040) 289 37 83.


